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VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG
Vastgesteld 13 januari 2021
De leden van de vaste commissies voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad1
en voor Justitie en Veiligheid2 hebben kennisgenomen van de brief inzake
de geannoteerde agenda van de JBZ-raad van 2 december 2020.3
Naar aanleiding hiervan hebben zij de Minister van Justitie en Veiligheid
op 16 december 2020 een aantal vragen gesteld.
De Minister heeft op 13 januari 2021 gereageerd.
De commissies brengen bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk
overleg.
De griffier voor dit verslag,
Van Dooren
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Samenstelling Immigratie en Asiel/JBZ-Raad:
Kox (SP), Faber-van de Klashorst (PVV) (voorzitter), De Boer (GL), Van Dijk (SGP), Van Hattem
(PVV), Jorritsma-Lebbink (VVD), Nooren (PvdA), Oomen-Ruijten (CDA), Rombouts (CDA),
Stienen (D66) (ondervoorzitter), Teunissen (PvdD), Van Rooijen (50PLUS), Adriaansens (VVD),
De Blécourt-Wouterse (VVD), Doornhof (CDA), Gerbrandy (OSF), Huizinga-Heringa (CU), Karimi
(GL), Van Pareren (Fractie-Van Pareren) Veldhoen (GL), Vos (PvdA), De Vries (Fractie-Otten),
Keunen (VVD), Dittrich (D66), Beukering (Fractie-Van Pareren)
Samenstelling Justitie en Veiligheid:
Backer (D66), De Boer (GL) (voorzitter), Van Dijk (SGP), Van Hattem (PVV), Nooren (PvdA),
Rombouts (CDA), Bikker (CU), Baay-Timmerman (50PLUS), Adriaansens (VVD), arbouw (VVD),
Bezaan (PVV), De Blécourt-Wouterse (VVD), Dittrich (D66), Doornhof (CDA), Gerbrandy (OSF),
Janssen (SP), Karimi (GL), Meijer (VVD), Nicolaï (PvdD), Otten (Fractie-Otten) (ondervoorzitter),
Van Pareren (Fractie-Van Pareren), Recourt (PvdA), Rietkerk (CDA), Veldhoen (GL), Van Wely
(Fractie-Van Pareren)
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BRIEF VAN DE VOORZITTERS VAN DE VASTE COMMISSIES VOOR
IMMIGRATIE EN ASIEL/JBZ-RAAD EN VOOR JUSTITIE EN
VEILIGHEID
Aan de Minister van Justitie en Veiligheid
Den Haag, 16 december 2020
De leden van de vaste commissies voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad en
voor Justitie en Veiligheid van de Eerste Kamer hebben met belangstelling kennisgenomen van de brief inzake de geannoteerde agenda van
de JBZ-raad van 2 december 2020.4 Deze geannoteerde agenda geeft de
leden van de GroenLinks-fractie aanleiding tot het stellen van een aantal
vragen. De leden van de fracties van D66 en de PvdA sluiten zich bij deze
vragen aan.
Heeft u kennisgenomen van het interview in de NRC Handelsblad van
25 november jl. met de hoofdaanklager van het Europees Openbaar
Ministerie (EOM), mw. Kövesi,5 waarin zij het volgende antwoordt op de
vraag of het EOM voldoende budget heeft: «Aanvankelijk werd jaarlijks 13
miljoen euro toegezegd. Dat werd een krappe 38 miljoen, maar daarmee
kan je een openbaar ministerie in een kleine lidstaat amper financieren. Ik
heb nu dus vier wielen, maar geen motorblok. En er liggen al ruim 3.000
dossiers op ons te wachten. Als de EU het EOM niet alleen voor de
symboliek wil moet er geld bij. Ik heb minstens 55 miljoen euro nodig»?
Kunt u reageren op de inhoud van dit citaat? Hoe waardeert u de
inschatting van mw. Kövesi dat het EOM slechts een symbolische functie
heeft als niet meer middelen worden toegekend? Kunt u aangeven of u
zich hard zal maken voor extra middelen voor het EOM?
De leden van de vaste commissies voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad en
voor Justitie en Veiligheid zien uw beantwoording met belangstelling
tegemoet en ontvangt deze graag binnen vier weken na dagtekening van
deze brief.
Voorzitter van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad,
M. Faber-Van de Klashorst
Voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
M. de Boer
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Hoofdaanklager EU: «Het vergt moed en lef, want we gaan achter rijke en machtige mensen
aan» – NRC.
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID
Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 13 januari 2021
Middels uw brief van 16 december jl. heeft uw Kamer mij enige vragen
gesteld naar aanleiding van het interview met de Hoofdaanklager van het
EOM, mevrouw Kövesi, in NRC Handelsblad van 25 november jl..
Net als uw Kamer heb ik met interesse kennis genomen van dit interview
en wil graag bevestigen dat de Nederlandse inzet in MFK-verband is
geweest ervoor te zorgen dat het EOM voldoende middelen krijgt om zijn
taken goed te kunnen vervullen. De Commissie is inmiddels mede onder
Nederlandse aansporing tot het besluit gekomen het voorstel te doen de
ontwerpbegroting van het EOM voor 2021 te verhogen tot ca. € 45
miljoen.
Of dat bedrag voldoende toereikend zal zijn in de praktijk of dat dit nog
verder moet worden verhoogd is op dit moment nog niet vast te stellen,
dit zal blijken na de operationele start van het EOM. Ik zeg uw Kamer
graag toe dat Nederland op de ontwikkelingen hierop nauwgezet volgt en
zo nodig opnieuw bij de Commissie aandacht zal vragen voor het
toekennen van adequate middelen aan het EOM.
De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus
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